
Leef mee 
 
Zondag 17 mei 2020 
 
 
 

Kerkdienst 
Vanmorgen is er, vanwege alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus, geen 
kerkdienst in de Brugkerk. 
 

Wel is een alternatieve viering vanuit de Reestkerk vanaf 10.00 uur te beluisteren. 

Voorganger: Ds. Elly Veldman-Potters 
Organist: Freddy Bruins 
Zingen: Elly en Klara 
Ouderling/lector/zang: Klara van de Bosch 
Koster: Jan Hummel 
 
Thema: ‘Afstand en nabijheid’ 
Orgelmuziek; Welkom door ouderling; Openingswoord  
Zingen: Psalm 75: 1 en 7 U alleen, u loven wij   
Gebed 
Voor de kinderen en allen: de tien woorden van God  
Bijbellezing:  Handelingen 17: 22- 28  (lector) 
Zingen: Lied 825: 1, 4 en 5 De wereld is van Hem vervuld  
Overdenking: God is dichterbij én veraf 
Muziek als inleiding op de gebeden: 
Lied 462 Zal er ooit een dag van vrede – Syb van der Ploeg  
Dankgebed en  voorbede 
Kaarsjes aansteken; stil gebed; Onze Vader  
Collecteaankondiging  
Zegen; Gesproken Amen 
Orgelspel   
 
Leef mee! 
Steeds meer dringt het besef door dat het coronavirus en de 1,5 metersamenleving nog lang 
kan duren. Er gaan al geluiden op dat Evenementen niet voor 1 januari 2021 zullen mogen. 
Bedrijven, scholen, Horeca en ook wij als kerk bereiden ons voor op de beperkingen. Hoe 
kunnen we als gemeente met elkaar mee leven? En hoe moet het kerkelijk leven verder? We 
proberen te denken vanuit mogelijkheden. Hierover heb ik een tweetal blogs geschreven die 
te vinden zijn op de website pg-oudavereestbalkbrug.nl. Daarin geef ik gedachten weer die 
passen bij onze kerk. Ik zou het verwelkomen als je dit leest en meedenkt door te reageren. 
 
Regelmatig schrijf ik een blog die te vinden is op de website van de kerk. 
Via Facebook probeer ik ook gemeenteleden te bereiken, maar niet iedereen is op 
Facebook. Daarom ben ik het bloggen begonnen, om mee te denken en te begeleiden bij 
wat er in deze tijd zoal beleefd wordt. Reacties zijn altijd welkom. 
 
Tot aan Pinksteren zullen we in ieder geval de onlinevieringen voortzetten. Daarna zullen we 
voorzichtig met meer mensen in de kerk, tot maximaal 30. Het behoort tot de mogelijkheid 
om ook in de Brugkerk samen te komen, maar dan weer met het maximum van 30. Het 
wordt dus even goed nadenken hoe en wat. 

 



Nu Nederland een beetje opengaat, zoals de scholen, de horeca, sportmogelijkheden, hoor 
ik opgelucht ademhalen, maar ook frustratie. Want zo makkelijk is het allemaal niet. Gelukkig 
is de natuur prachtig. Daar kunnen we altijd van genieten. Ik ontpop mij als een beginnende 
vogelaar. Ik heb al een aantal voor mij nieuwe vogels gezien en gehoord. En iemand 
reageerde met een Vogelboekje voor in de binnenzak. Nogmaals dank daarvoor! 
 
Volgende week is Hemelvaart. Dan is er een onlineviering vanuit de Reestkerk, die life begint 
om 9.30 uur. En dan volgen 10 dagen van wachten op de Pinkstergeest. Ook vandaag 
mogen we Gods Geest verwachten. Ik ben benieuwd wat Gods Geest dit jaar in beweging 
brengen zal. 
Vrede en alle goeds in deze tijd. Bij het lezen van het pelgrimslied psalm 124 zie ik zomaar 
die bekende woorden “Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt 
heeft”. 
Ds. Remko Veldman 
 
Collectes 
Voor de collecte kunt u  gebruik maken van de SKG kerkgeld app. Ook is er de mogelijkheid 
om geld over te maken voor de collecte. 
Zondag 17 mei 2020, hebben de collectes de volgende bestemmingen: 
1e collecte: Diaconie en eredienst: op rekeningnr. NL74RABO-0373736134   
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
2e collecte: Algemeen kerkenwerk: op rekeningnr. NL91RABO-0373715749  
t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug 
 
21 mei Hemelvaartsdag:  
1e  collecte: Diaconie en eredienst: op rekeningnr.: NL74RABO-0373736134   
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
2e  collecte: Fonds media apparatuur: op rekeningnr. NL91RABO-0373715749  
t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug 
 
Let op; Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden ? 
 
Adreswijziging 
Na een interne verhuizing is het adres van dhr. Ebbers:  
Reggersoord, 
G.W.Ebbers, afdeling 4, kamer 4, 
Reggersweg 1, 
7943 KC, Meppel 
 

 

-  Fijne zondag en een goede week gewenst! – 
 

 
 
 
Kopij Leef Mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 21 mei 2020, 18.00 uur. 
 


